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nmig de conreus de panís i fruiters, al límit en-
tre el Segrià i la Noguera, apareix la vil·la roma-
na del Romeral d’Albesa. És un emplaçament

que un ric patrici d’Ilerda va triar, amb bon gust, a to-
car de la Noguera Ribagorçana.

El Romeral ha canviat de dalt a baix gràcies a la
construcció d’una estructura metàl·lica i una coberta
de fusta i teula que reconstrueix amb tota fidelitat l’as-
pecte i el volum que havia tingut aquesta edificació,
segons explica l’arqueòleg responsable del jaciment,
Lluís Marí. És l’única vil·la romana de l’Estat que re-
cupera el seu volum original. La coberta inclou una
part de les columnes que envoltaven el pati central,
noves excavacions, i una primera i petita millora en la
senyalització completa la primera fase de la museïtza-
ció. En el projecte, que tindrà continuïtat, hi treballa
amb grans esforços l’alcalde d’Albesa, Antoni Ba-
lasch, que grata subvencions, ajuts europeus i conve-
nis de col·laboració a totes les institucions que pot.

El Romeral és una gran mansió senyorial, agrope-
cuària als seus inicis, al segle I, amb estances per a bes-
tiar, premses d’oli i vi i magatzems. Va anar canviant i
ampliant-se amb els anys, fins que al segle IV els pro-
pietaris van optar per convertir la vil·la en una resi-
dència. I és quan neix el misteri, perquè no es va aca-
bar la reforma i aquest nou ús amb prou feines va du-
rar uns 25 anys. Lluís Marí, que continua investigant,
creu que l’abandó de les obres i de la mateixa mansió

romana va ser deguda a la mort del patrici romà, que
no tenia descendència, o bé que es va arruïnar i els
seus hereus es van haver de vendre o deixar espoliar
per pagar deutes. Així s’explicaria que no quedés res
de valor ni decoratiu llevat d’uns quants mosaics de
gran bellesa que custodia i exhibeix el Museu de Llei-
da, juntament amb algunes altres peces. En destaca la
Medusa, un element decoratiu reconvertit en font,
que Marí va descobrir colgada de terra i que ara és una
de les peces més singulars del Museu de Lleida. La di-
rectora d’aquest centre, Montserrat Macià, destacava
la col·laboració entre el jaciment d’Albesa i el Museu
per anar explicant troballes, restaurant-les i difondre
la importància del Romeral arreu del món. ❋
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El Romeral
per fi pren forma
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El repte
de fer-lo
visitable
El projecte més
ambiciós per al
futur de la vil·la
romana d’Albesa
és convertir aquest
jaciment és un
atractiu turístic i
per a la recerca.
Queda feina per
fer, ja que a part
de continuar
excavant, es vol
habilitar una aula
escolar i un centre
d’interpretació i
informació amb
plafons, vídeos i
recreacions
virtuals.

Descoberta
casual El Romeral
es va descobrir el
1961 per casualitat.
Un cop salvats els
grans mosaics, no
s’hi va excavar fins
al 1995 / J. TORT

Concurs de composició
’Orfeó Lleidatà celebra aquest diumenge

la final de la tercera edició del Sincrònic, un
concurs internacional de composició que
enguany es presenta en un marc i amb una
posada en escena ben singulars. La Jove
Orquestra de Cerdanyola, dirigida per
Pedro Pardo, interpretarà les tres peces
finalistes al Museu d’Art Contemporani de
la Panera de Lleida. El públic, assegut
enmig dels músics, escollirà la composició
guanyadora. A més, la música sonarà a la
Panera al costat de les obres que Juan
López exposa en la seva mostra A la
derriba. El concert és a les 19.00 hores i les
entrades costen entre 8 i 10 euros.

SINCRÒNIC
Lleida, diumenge 14 d’octubre, a la
Panera.

Pràctiques de jazz
’Escola de Músics de Lleida ha començat

una sèrie de Jam Sessions al Cafè del Teatre
de l’Escorxador, on els alumnes del centre
tocaran al costat de músics de renom, en
un cicle que vol ensenyar aquests nous
artistes en formació, així com destacats
artistes d’aquesta disciplina musical, com el
guitarrista americà Dave Mitchell, el
trompetista David Pastor o el també
guitarrista lleidatà Òscar Guti. Els artistes
convidats tindran el suport de músics
locals, com Ignasi González, al contrabaix,
o Joan Andreu Butxaca, a la bateria.

MÚSICS JAM!
Cafè del Teatre de Lleida, d’octubre a
desembre.

Plataforma de suport artístic
mpulsa’t és la nova plataforma de suport a

projectes artístics que ha nascut aquesta
tardor a Lleida i que s’encarrega de
gestionar el finançament de companyies i
iniciatives culturals mitjançant el
micromecenatge, així com fer-ne la difusió.
Mercè Ballespí i Albert Arrufat són darrere
d’aquesta plataforma, que ja treballa per
ajudar a fer realitat un curtmetratge de
Jordi Celma i David Besora i el teatre
musical de l’Aula de Lleida.

IMPULSA’T
www.impulsat.org
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CURTS JUVENILS
A ALMACELLES
L’Espai Funàtic de
Lleida exhibirà
diumenge al matí els
curtmetratges que els
joves d’Almacelles
(Segrià) han elaborat
en el primer concurs
de curts que ha
organitzat
l’Ajuntament
d’aquesta localitat i
que s’anomena Films
in situ. El projecte
guanyador (a la foto)
ha estat ‘Pànic al
poble’ en la categoria
de 8 a 11 anys. ‘La
cursa de la pilota’ es
va endur el primer
premi en la de 12 a
16 anys i el
curtmetratge ‘Teràpia’
va guanyar en la de 17
a 30 anys.

Teatre musical de l’Aula de Lleida. IMPULSA’T




